
Bölüm 23
Tez Nas›l Yaz›l›r?

Ortalama bir doktora tezi, kemiklerin bir mezardan di¤erine tafl›nmas›ndan baflka birfley
de¤ildir.

J. Frank Dobie

◆◆  ◆◆  ◆◆

TEZ‹N AMACI

Bir doktora tezinden, aday›n özgün araflt›rmas›n› sunmas› beklenir. Bunun amac›, aday›n
özgün araflt›rma yapma yetene¤ini kazand›¤›n› göstermektir. Bu nedenle uygun bir tez, ayn›
amac› güden bir bilimsel makale gibi olmal›d›r. Bir tezin, dergi yay›n›ndan beklenen disiplinli
yazma formunun ayn›s›n› sergilemesi gerekir. Bilimsel makaleden farkl› olarak tez, birden
fazla konuyu ve baz› konulara da birden fazla yaklafl›m› anlatabilir. Tez, ö¤rencinin teziyle
ilgili araflt›rmada elde etti¤i verilerin tümünü veya büyük bir k›sm›n› sunabilir. Bunun için tez,
genellikle bilimsel makaleden daha genifl ve daha uzun olabilir. Fakat bir tezin 200 sayfal›k bir
kitap olmas› gerekti¤i fikri yanl›fl, çok yanl›flt›r. Gördü¤üm birçok 200 sayfal›k tez, belki de
toplam 50 sayfal›k iyi bir bilimsel çal›flma içermekteydi. Di¤er 150 sayfa, birtak›m ayr›nt›lar›n
fliflirilerek anlat›lmas›ndan ibaretti.

Çok say›da doktora tezi gördüm ve bunlar›n bir ço¤unun yaz›lmas› ve düzenlenmesine
yard›mc› oldum. Bu deneyimin ›fl›¤›nda, tez haz›rlanmas›nda hemen hemen hiçbir kabul
görmüfl genel kural olmad›¤› sonucuna vard›m. Bilimsel yaz›m›n birçok türü, oldukça belirli
bir yap›ya sahiptir. Fakat tez yazma öyle de¤ildir. Bir tezi do¤ru yazma flekli genifl ölçüde
kurumdan kuruma ve hatta ayn› kurumun ayn› bölümünde bile profesörden profesöre de¤iflir.

Birçok kütüphanenin en tozlu k›s›mlar› bölüm tezlerinin yerald›¤› k›s›md›r. Kuflkusuz bu
tezlerde, birçok faydal› bilgi parçalar› bulunur. Fakat yüzlerce sayfal›k s›radan yaz› aras›ndan
birkaç sayfal›k faydal› bilgiyi ay›klayacak zaman ve sab›r kimde olabilir?

Reid (41) geleneksel tezin, art›k amaca hizmet etmedi¤ini söyleyen pek çok kifliden
biridir. Reid’in sözleriyle: “Bir aday›n doktora derecesi almak için geleneksel tarzda genifl bir
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tez yapmas› zorunlulu¤u terkedilmelidir. Bu tür geleneksel tez; her tablo, her grafik ve baflar›l›
veya baflar›s›z tüm deneysel ifllemlerin yaz›l› kay›tlar›n›n korunmas› gerekti¤i fleklindeki yanl›fl
izlenimi desteklemektedir”.

E¤er bir tez herhangi bir amaca hizmet ediyorsa, bu amaç okur-yazarl›¤› belirlemek
olabilir. Belki de üniversiteler hep, bir doktora derecesinin cahil birine verilmifl olmas›
durumunda imajlar›n›n ne olaca¤›n› düflündüler. Böylece, tez zorunlulu¤u ortaya ç›kt›. Daha
olumlu ifade edilirse, aday; olgunlu¤a eriflme, disiplin ve ö¤renme aflamalar›ndan geçmifl
olacakt›r. Ç›k›fl yolu, tatmin edici bir tezdir.

Avrupa üniversitelerinde tezlerin çok daha ciddiye al›nd›¤›ndan sözetmek faydal›
olabilir. Bu tezler, aday›n olgunlu¤a ulaflt›¤›n› ve hem bilim yap›p hem de bilimi yazabildi¤ini
göstermek için tasarlanm›flt›r. Böyle tezler, y›llarca süren çal›flmalar ve birkaç temel yay›ndan
sonra, tezin kendisi de bütün bunlar› biraraya getiren “bir tarama/de¤erlendirme makalesi”
olmak üzere sunulmaktad›r.

YAZIM ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Tez yazmada, kendi kurumunuzdakiler d›fl›nda birkaç kural daha vard›r. ‹zlenecek
kurallar yoksa, bölüm kütüphanesine gidin ve özellikle, bölümünüzün isim yapm›fl ve kazanç
sa¤lam›fl, önceki mezunlar›n›n tezlerini inceleyin. Belki hepsinde ortak bir yön belirleme
olana¤› bulursunuz. Geçmiflte baflkalar› için ifllemifl olan yol, büyük bir olas›l›kla flimdi sizin
için de iflleyecektir.

Genel olarak bir tez, tarama/de¤erlendirme makalesi tarz›nda yaz›lmal›d›r. Amac›, sizi
dereceye götüren çal›flmay› de¤erlendirmektir. Özgün verileriniz (daha önce yay›mlanm›fl
veya yay›mlanmam›fl) kuflkusuz, bütün gerekli deneysel ayr›nt›larla desteklenmifl olarak tezin
içine girmelidir. Birkaç bölümün herbiri, asl›nda araflt›rma makalesi (Girifl, Malzeme ve
Yöntemler, Sonuçlar, Tart›fl›na) çizgisinde tasarlanabilir. Bununla beraber genelde, parçalar
monografi olarak yaz›lan tarama/de¤erlendirme makalesindeki gibi birbirine uymal›d›r.

Bafll›klar konusunda dikkatli olun. Bir veya birkaç sonuçlar bölümü varsa, bunlar sizin
sonuçlar›n›z›n baflkalar›n›nkilerle kar›fl›m› de¤il, sizin sonuçlar›n›z olmal›d›r. E¤er
baflkalar›n›n sonuçlar›n›n, sizin kendi sonuçlar›n›zla nas›l uyumlu veya uyumsuz oldu¤unu
göstermek için bunlar› vermek ihtiyac›n› duyuyorsan›z, bunu Tart›flma bölümünde yapman›z
gerekir. Aksi takdirde karmafla do¤ar ve daha da kötüsü, yay›mlanm›fl çal›flmalardan veri
çalmakla suçlan›rs›n›z.

Dikkatlice haz›rlanm›fl bir genel içerik ile bafllay›n ve çal›flman›z› bu noktadan itibaren
yürütün. Bu çerçeve içinde tezinizde, kuflkusuz kendi araflt›rma sonuçlar›n›z› çok dikkatli
ayr›nt›larla vereceksiniz. Ayr›ca, bütün ilgili yay›nlar› taramak da gelenektir. Daha da ötesi,
tezde; “state-of-the-art” tarama/de¤erlendirme makalelerinde olabilece¤i gibi k›saltma yoktur.
Ço¤unlukla eski bir gelenek olarak, konunuzun geçmifline dönmeniz istenir. Böylece, kendi
alan›n›zda gerçekten iyi bir yay›n taramas› derleyebilir ve ayn› zamanda, e¤itiminizin en
de¤erli k›sm› olabilecek bilim tarihi hakk›nda birfleyler ö¤renebilirsiniz.

Tezinizin Girifl k›sm›na özel önem vermenizi iki nedenle öneririm. ‹lki, kendi yarar›n›z
için üzerinde çal›flt›¤›n›z problemi niçin ve nas›l seçti¤inizi, nas›l ele ald›¤›n›z› ve çal›flman›z
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s›ras›nda neler ö¤rendi¤inizi netlefltirmeye ihtiyac›n›z vard›r. Tezin geri kalan k›sm›, Girifl’ten
sonra kolayca ve bir mant›k s›ras›nda ilerlemelidir. ‹kincisi, ilk izlenim önemli oldu¤u için
okuyucular›n›z› daha bafllang›çta bir karmafla bulutu içinde kaybetmek istemezsiniz.

TEZ NE ZAMAN YAZILIR?

Tezinizi, bitmeden çok önce yazmaya bafllaman›z ak›ll›ca olur. Asl›nda, belli bir deney
serisi veya çal›flman›z›n önemli bir yönü tamamland›ktan sonra, bunlar kafam›zda halâ
tazeyken yazman›z gerekir. Her fleyi son âna kadar bekletirseniz, önemli ayr›nt›lar› unutmufl
oldu¤unuzu farkedebilirsiniz. Daha da kötüsü, iyi yazabilmek için hiç zaman›n›z olmad›¤›n›
farkedebilirsiniz. Önceden pek yaz› yazmad›ysan›z, ne kadar zor ve zaman al›c› bir ifl oldu¤unu
görüp flafl›racaks›n›z. Tezi yazmak için, oldukça tam zaman çal›flarak, yaklafl›k 3 ay’a
ihtiyac›n›z vard›r. Fakat, ne tam zaman›n›z olacakt›r, ne de tez dan›flman›n›z›n ve daktiloyu
yazan kiflinin her an haz›r olaca¤›n› varsayabilirsiniz. En az 6 ay ay›rmal›s›n›z.

Do¤al olarak, araflt›rma çal›flman›z›n yay›mlanabilen k›s›mlar›, mümkünse kurumdan
ayr›lmadan önce makale olarak yaz›lmal› ve gönderilmelidir. Kurumdan ayr›ld›ktan sonra
bunu yapmak zor olacakt›r ve her geçen ay daha zorlaflacakt›r.

DIfi DÜNYA ‹L‹fiK‹LER‹

Hat›rlay›n, teziniz sadece sizin isminizi tafl›r. Tezler, normal olarak yazar›n ad›na yay›m
hakk›yla kay›tlara geçer. Sizin ilk verdi¤iniz izlenim ve belki ifl olanaklar›, tezin kalitesi ve
temel dergilerde ç›kan ilgili yay›nlara ba¤l› olabilir. K›sa ve öz yaz›lm›fl uyumlu bir tez, sizi
iyi bir bafllang›ca getirecektir. Afl›r› fliflirilmifl, az bilgi ihtiva eden bir kitap kredi getirmez. ‹yi
tez yazarlar›; çok fazla yaz›, s›k›c›l›k ve s›radan bilgiden kaç›nmak için çok u¤rafl›rlar.

Tezin k›sa özetini yazarken özellikle dikkatli olun. Birçok kurumun tezlerinin k›sa
özetleri, “Dissertation Abstracts”da yay›mlan›r ve böylece daha genifl bilim toplulu¤una
sunulur.

E¤er bu kitaba ilginiz flimdilik, nas›l tez yaz›laca¤› konusunda ise, Bölüm 20’yi
(“Tarama/de¤erlendirme Makalesi Nas›l Yaz›l›r”) dikkatlice okuman›z› öneririm. Çünkü
birçok yönüyle tez, gerçekten bir tarama/de¤erlendirme makalesidir.
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